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УМОВИ 2017: впорядкування
Текст Умов: переписаний заново, винесення 
частини інформації в додатки

Електронний вступ: завчасне створення 
кабінетів, внесення атестатів, апробація

Конкурсні предмети та коефіцієнти:  
розмаїття автономії з мінімумом обмежень

Кількість заяв: від 15 на 5 до 9 на 4

Пільговики: зараховуються ВНЗ самостійно

Строки: військові до, МС та магістри після
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ВСТУП 2017: реформи
Максимальні обсяги: +10% від 2016 року, його 
можна поділити між пропозиціями

Мінімальні обсяги: встановлюються ВНЗ 
самостійно

Остання хвиля: для технічних та природничих 
спеціальностей після зарахування пільговиків

Менше винятків: заочники та медики через 
широкий конкурс

Умови прийому для молодших спеціалістів: 
окремий документ – нові можливості
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ВСТУП 2017: позитивні дії
Олімпіади ВНЗ: Положення 

Коефіцієнти: регіональний, сільський, 
галузевий

Держзамовлення: збільшення до 10% на 
природничі, технічні та педагогічні 
спеціальності (математика, фізика, хімія, 
інформатика) з урахуванням ринку праці
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ЗМІНИ В УМОВАХ ПРИЙОМУ 2017

- Закони України
- Рішення Кабінету Міністрів 

України
- Пропозиції НДУ та ЦОВВ
- Систематичні звернення громадян
- Пропозиції МОН (рішення Колегії, 

звернення ВНЗ, ДП Інфоресурс)
- Технічні уточнення та 

виправлення, новий софт ЄДЕБО
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ЗМІНИ В УМОВАХ:ЗАКОНИ УКРАЇНИ
1. Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо діяльності 
ВНЗ, наукових установ, переміщених з 
тимчасово окупованої території та з 
населених пунктів, на території яких 
органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження» (закон 
про переміщені ВНЗ, фіксовані обсяги 
державного замовлення для перемі-
щених ВНЗ у сфері управління МОН)
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2. Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо посилення 
соціального захисту осіб, які проживають 
на тимчасово окупованих територіях та у 
населених пунктах на лінії зіткнення» 
(закон про лінію зіткнення, щодо ОРДЛО 
було враховано раніше на рівні рішення 
Уряду)

ЗМІНИ В УМОВАХ:ЗАКОНИ УКРАЇНИ



8

3. Закон України «Про внесення змін до 
Закону України "Про вищу освіту" щодо 
працевлаштування випускників» (закон 
про першочерговий вступ до медичних 
та педагогічних ВНЗ осіб, які уклали 
угоду про відпрацювання не менше 
трьох років у сільській місцевості або 
селищах міського типу; в Умовах 
зарезервовано, нормативна база 
знаходиться на стадії розробки)

ЗМІНИ В УМОВАХ:ЗАКОНИ УКРАЇНИ
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4. Закон України «Про внесення зміни до 
Закону України "Про вищу освіту" щодо 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
"молодший спеціаліст"» (закон про 
продовження транзитного статусу МС до 
набору 2019 року; затверджені окремі 
Умови прийому для молодших 
спеціалістів)

ЗМІНИ В УМОВАХ:ЗАКОНИ УКРАЇНИ
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5. Закон України «Про внесення змін до 
Закону України “Про вищу освіту” щодо 
забезпечення права на здобуття вищої 
освіти осіб, місцем проживання яких є 
тимчасово окупована територія України» 
(1000 бюджетних місць у вишах 
Запорізької, Миколаївської, Одеської та 
Херсонської областей, ухвалено після 
внесення змін до Умов, готуються 
підзаконні акти)

ЗМІНИ В УМОВАХ:ЗАКОНИ УКРАЇНИ
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ЗМІНИ В УМОВАХ: РІШЕННЯ УРЯДУ
1. Постанова КМУ від 23 листопада 2016 
року № 975 «Про надання державної 
цільової підтримки деяким категоріям 
громадян для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти» (категорії осіб, 
яким надаються спеціальні умови 
вступу, зарахування і переведення на 
бюджет)
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ЗМІНИ В УМОВАХ: РІШЕННЯ УРЯДУ
2. Постанова КМУ від 1 лютого 2017 року 
№ 53 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 р. № 266» (нові та відновлені 
спеціальності)



13

ЗМІНИ В УМОВАХ: РІШЕННЯ УРЯДУ
3. Розпорядження КМУ від 3 квітня 2017 
року № 275-р «Про затвердження
середньострокового плану пріоритетних
дій Уряду до 2020 року та плану 
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» 
(запровадження єдиного фахового 
вступного іспиту для вступу в 
магістратуру 081 Право; окремі Умови 
прийому)
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ЗМІНИ В УМОВАХ: НДУ та ЦОВВ
1. Посилення вимог до вступників на 
лікарські спеціальності (не менше 150 
балів з кожного конкурсного предмету з 
спеціальностей 221 Стоматологія, 222 
Медицина, 226 Фармація, промислова 
фармація, 228 Педіатрія)
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ЗМІНИ В УМОВАХ: НДУ та ЦОВВ
2. Консультаційні центри (вступники 
можуть звернутись до приймальної 
комісії будь-якого ВНЗ та отримати її для 
створення електронного кабінету, 
внесення заяви в електронній формі до 
будь-якого ВНЗ та атестату)



16

ЗМІНИ В УМОВАХ: НДУ та ЦОВВ
3. Наказ МОН і МОЗ від 29 серпня 2016 
року № 1027/900 (зареєстрований в 
грудні 2016 року) «Деякі питання участі в 
зовнішньому незалежному оцінюванні та 
вступних іспитах осіб, які мають певні 
захворювання та/або патологічні стани, 
інвалідність» (оновлено нормативну базу 
повного або часткового звільнення від 
ЗНО за станом здоров'я)



17

ЗМІНИ В УМОВАХ: ЗВЕРНЕННЯ 
ГРОМАДЯН

Передбачено, що для громадян України, 
які в рік вступу закінчили загальноосвітній 
навчальний заклад за кордоном, 
дозволено вступ за іспитами замість 
сертифікатів ЗНО (тільки для навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб)
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ЗМІНИ В УМОВАХ: МОН
1. Уточнення, що з спеціальностей 061 
Журналістика, 191 Архітектура, 261 
Пожежна безпека, 263 Цивільна безпека 
проводяться закриті конкурси; 
з спеціалізацій 035.03 Філологія 
(словянські мови), 035.06 Філологія (східні 
мови) – закриті конкурси з правом ВНЗ 
розподіляти місця державного 
замовлення за конкурсними 
пропозиціями
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ЗМІНИ В УМОВАХ: МОН
2. Перелік спеціальностей, з яких може 
здійснюватися як підготовка наскрізних 
магістрів, так і ступенева підготовка 
(бакалавр-магістр), доповнений 212 
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
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ЗМІНИ В УМОВАХ: МОН
3. Вступники при зарахування на контракт 
після закінчення строку прийому 
документів можуть змінювати 
спеціальність на іншу в межах одного ВНЗ 
(за умови збігу конкурсних предметів та 
при наявності ліцензованих місць)
4. Три предмети на вибір замість двох в 
одному з конкурсних предметів для 
вступу на основі ПЗСО реалізовано на 
рівні МС
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ЗМІНИ В УМОВАХ: МОН
5. Військовозобов'язані вступники з ТОТ 
та ОРДЛО можуть при вступі не подавати 
військового квитка (приписного 
свідоцтва). Раніше це стосувалось лише 
тих, хто вступав за спрощеною 
процедурою
6. Реєстрація електронного кабінету 
завжди здійснюється за 1 сертифікатом 
(другий просто додається, якщо є). 
Встановлені чіткі вимоги реєстрації
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ЗМІНИ В УМОВАХ ПРИЙОМУ 2017

- Зміни в Переліку спеціальностей
- Переміщені ВНЗ (фіксовані), 

державна цільова підтримка 
- Посилення вимог до лікарських 

спеціальностей
- Вступ в магістратуру з Права
- Новий софт для ЄДЕБО
- Виправлення технічних помилок
- Виокремлення Умов для МС
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ЗМІНИ В УМОВАХ ПРИЙОМУ 2017

- Можливість зміни спеціальності 
для контракту

- Закон про лінію зіткнення
- Наказ МОН і МОЗ
- Здобули освіту за кордоном
- 061,191,261,263, 035.03, 035.06,212
- Консультаційні центри
- Військові квитки
- Реєстрація за 1 серт + чіткі вимоги



Компроміс на підготовчому етапі

• Пізній строк внесення змін Умов та 
заміну софту в ЄДЕБО: неможливо 
виконати деякі приписи Умов прийому

• Затвердження Змін до Правил 
прийому (плюс  на сайт та в ЄДЕБО) –
до 20 червня 2017 року

• Внесення всіх конкурсних пропозицій 
до ЄДЕБО, включаючи нові 
спеціальності – до 27 червня 2017 р.
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Строки вступної кампанії для вступників на основі ПЗСО
Категорія 

вступників

Реєстрація 

електронних 

кабінетів

Прийом 

документів 

Вступні 

випро-

бування

Оприлюд-

нення

рейтинго-

вого

списку, не 

пізніше

Виконання 

вимог 

зарахуван-

ня на 

бюджет, не 

пізніше

Зараху-

вання на 

бюджет, 

не пізніше

Переве-

дення на 

вакантні 

бюджетні 

місця, не 

пізніше

Зараху-

вання на 

контракт, 

не 

пізніше

Денна форма, 
сертифікати 
ЗНО

від 29 червня до 
18.00 25 липня

від 12 
липня

до 18.00 
26 липня

- 12.00 
1 серпня
автомат. 

розп.бюд.

12.00 
5 серпня

12.00 
7 серпня

18 серпня 30 
вересня

Денна форма, 
творчі 
конкурси 
невійськові

від 29 червня до 
18.00 25 липня

від 12 
липня 

до 18.00 
20 липня

від 17 

до 26 

липня

12.00 
1 серпня
автомат. 

розп.бюд.

12.00 
5 серпня

12.00 
7 серпня

18 серпня 30 
вересня

Денна форма, 
вступні 
іспити, квоти

- від 12 
липня 

до 18.00 
20 липня

від 21 

до 26 

липня

12.00 
1 серпня
автомат. 

розп.бюд.

12.00 
5 серпня

12.00 
7 серпня

18 серпня 30 
вересня

Денна форма, 
співбесіда

- від 12 
липня 

до 18.00 
20 липня

від 21 

до 23 

липня

12.00 
24 липня

12.00 
25 липня

12.00 
26 липня

- 30 
вересня

Денна форма, 
військові

- Правила прийому до ВНЗ. Виключення зарахованих на інші 
бюджетні місця не пізніше 23 липня

-

Заочна 
форма, 
бюджет

в ті самі дати 
(якщо мають право на 
подачу документів в 
електронній формі)

Дивись для денної форми навчання
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УМОВИ 2017: конкурсний бал (ПЗСО)
Загальна формула: КБ = К1*П1 + К2*П2 + 
К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, все в межах 200 балів

Олімпіади: вищі досягнення міжнародного 
рівня - по 200 балів з двох випробувань за 
вибором вступника (будь-яка спеціальність), 
національного рівня - К5*ОУ=10, рівня ВНЗ –
плюс від 1 до 20 балів з 1 предмету (у цьому ВНЗ)

Коефіцієнти: КБ множиться на добуток 
регіонального (РК), галузевого (ГК), сільського 
(СК) та першочергового (ПЧК) коефіцієнтів
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УМОВИ 2017: коефіцієнти
Регіональний: 1,00-ВНЗ Києва, 1,01-Дніпра, 
Львова, Одеси та Харкова, 1,03 – Донецької та 
Луганської областей, переміщених ВНЗ, 1,02 –
в інших випадках

Галузевий: 1,03-пріоритетність 1 на 
спеціальності додатку 4, 1,00-в інших випадках

Сільський: 1,02-зареєстровані в сільських 
населених пунктах (снп) і здобули освіту на їх 
території у рік вступу, 1,00-в інших випадках
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УМОВИ 2017: зарахування
1) Зарахування за співбесідою та квотою-2

2) Зарахування за конкурсом на бюджетні 
місця (у т.ч. за квотою-1, квотою-3)

3) Зарахування за конкурсом на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб

4) Переведення на вакантні бюджетні місця 
осіб, які зараховані на контракт

5) Додатковий конкурс на місця осіб, які не 
приступили до навчання
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УМОВИ 2017: пільговики
Спеціальні умови щодо участі у конкурсно-
му відборі

Спеціальні умови на здобуття місць за 
державним або регіональним 
замовленням

Для них та роботи з ними:

1) Зведена таблиця …

2) Зразки документів ….

3) Покрокова інструкція …
29



УМОВИ 2017: переведення на вакантні місця

Діти загиблих: незалежно від балів

Особи, які мають право, але не вступили за 
співбесідою, квотою-1, особи з інвалідністю І, 
ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 
років, інваліди-чорнобильці, діти УБД, 
шахтарі та діти шахтарів (уточнення в 
Умовах): мінус 10 від прохідного бала (мінус 
20 за додатком 4)

Мешканці тимчасово окупованих територій 
та ВПО: мінус 10 за додатком 4

Черговики за рейтингом – тільки додаток 4 30



Нюанси
Молодші спеціалісти можуть вступати на 
бюджет за своєю спеціальністю, спорідненою 
в межах галузі або спеціальності з додатку 4, 
магістратура медичного та фармацевтичного 
спрямування а основі МС – тільки контракт

Сертифікат В1 – для магістратури, В2 для 
аспірантури – максимальна оцінка іспиту з 
іноземної мови

Документи духовних ВНЗ для вступу визнають 
вчені ради ВНЗ
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Дякую за увагу! 
Готовий відповісти на 

Ваші запитання
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